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السؤال األول : القرآن الكریم   
 : -تعالى  –قال اللھ )  ــــــ  1(

أخاھم صالحاً قال یا قوم اعبدوا اللھ ما لكم من إلھ غیرھھو أنشأكم " وإلى ثمود     
 من األرض واستعمركم فیھا فاستغفروه ثم توبوا إلیھ إن ربى قریب مجیب".    

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
 أرسلكم ) –أماتكم  – خلقكم معنى ( أنشأكم )                   ( – 1
 ) ثمود –قریش  –سیدنا  ( صالح ) بعث إلى قوم  ( عاد  – 2

 ما المقصود بقولھ تعالى :" استعمركم فیھا " ؟ –ب 
اراً لھذه األرض ، یعیشون علیھا ، ویبنون جعل الناس ُعمَّ  –تعالى  –إن اللھ  -جـ 

 المساكن ، ویغرسون األشجار ، ویحفرون األنھار ، ویزینونھا بالحدائق .
 باالستغفار والتوبة ؟ –تعالى  –لماذا أمرھم اللھ  –ج 
 لیغفر لھم ذنوبھم وكفرھم إن ھم آمنوا باللھ وحده وھو السمیُع القریُب المجیُب . -جـ 
 من صفات عباد الرحمن -لنقط :أكمل مكان ا –د 
 1 - …………….................. .…..…2 - ……….............………… 

الذین یمشون فى سكینة ووقار وتواضع  – 1 -جـ 
 الذین یعبدون ربھم دون سواه. – 2    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : -تعالى  –) ـــــــ  قال اللھ  2( 

  " یا أیھا الذین آمنوا إذا نودى للصالة من یوم الجمعة فاسعو إلى ذكر اللھ   
وذروا البیع ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون ، فإن قضیت الصالة فانتشروا فى     
 للھ كثیراً لعلكم تفلحون ".األرض وابتغوا من فضل اللھ واذكروا ا    

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
 تمسكوا ) . –احسبوا  –اتركوا  المقصود بـ " ذروا " : ( – 1
 اذكروا ) . –اعملوا  – اطلبوامعنى " ابتغوا " : (  – 2

 باالنتشار فى األرض بعد أداء الصالة ؟ –عزوجل  –اللھ  ِلَم أمر –ب 
 طلباً للرزق حتى یعیش الناس حیاة كریمة . -ـ ج

" واذكروا اللھ كثیراً " بعد األمر بالسعى إلى  –تعالى  –ما الحكمة من قولھ  –ج 
 الرزق ؟

 –أن األعمال الدنیویة ال تنجح إال إذا كانت  خالصة للھ  –سبحانھ  –لیؤكد اللھ  -جـ 
 . -عزوجل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : -تعالى  –) ـــــــ  قال اللھ  3( 

 والذین ال یشھدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما"." 
 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
الكالم المفید ). – الكالم الباطل – المقصود " باللغو " : ( الكالم المباح – 1
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األعمال  –صغائر الذنوب  – كبائر الذنوب" شھادة الزور " تعتبر من : (  – 2
 المباحة ) .

 ما صفات عباد الرحمن كما فھمت من سورة الفرقان ؟ وما جزاؤھم ؟  –ب 
 من صفات عباد الرحمن : -جـ 
 الذین یمشون فى سكینة ووقار وتواضع  – 1
 ذین یقضون جزءاً من اللیل یصلون فیھ ویناجون ربھم ال – 2
 بأن ینجیھم من عذاب النار  –عزوجل  –الذین یدعون اللھ  – 3
 الذین یعتدلون فى نفقاتھم . فال یسرفون وال یبخلون . – 4
 الذین ال یعبدون إال اللھ الواحد األحد – 5
 .-تعالى  –لھ الذین ال یقتلون أحداً إال أن یكون حداً من حدود ال – 6
 الذین ال یرتكبون جریمة الزنا  – 7
 الذین ال یشھدون الزور . – 8

الجنة خالدین فیھا حیث النعیم المقیم والملك  –عزوجل  –جزاؤھم : یدخلھم اللھ 
 الكبیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : -تعالى  –) ـــــــ  قال اللھ 4(

ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوكم "وھو الذى جعلكم خالئف األرض    
 فى ما آتاكم إن ربك سریع العقاب وإنھ لغفور رحیم ".    

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
 لیعذبكم ). –لیحاسبكم  –م لیختبرك معنى " لیبلوكم " : ( – 1

ما الحكمة من خلق الناس وتفاوتھم فى الدرجات فى ضوء فھمك لآلیة  –ب 
 الكریمة ؟

جعل اللھ الناس خالئف فى األرض یعمرون فیھا جیالً بعد جیل وفاوت بینھم فى  -جـ 
لیختبرھم فیمتحن الغنى فى الشكر والفقیر فى الصبر األرزاق واألشكال واأللوان 

 كر وصبر غفر لھ وأكرمھ ومن لم یشكر ولم یصبر عذبھ وأھانھ .فمن ش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : -تعالى  –) ـــــــ  قال اللھ 5(
 علھم یھتدون " ."وجعلنا فى األرض رواسى أن تمید بھم وجعلنا فیھا فجاجاً سبالً ل   
 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
 تتباھى ). –تستقر  – تتحرك معنى " تمید " : ( – 1
 األمطار ) . – الطرق –المقصود بـ " السبل " : ( الزروع  – 2

 ماذا یحدث لو لم تجذب األرض كل ما فوقھا ؟ –ب 
 الحیة .ما استقر علیھا شىء من الكائنات  -جـ 
 لماذا جعل اللھ فى الجبال مسالك وطرقاً واسعة ؟ –ج 
 لیھتدى بھا اإلنسان إلى مقاصده فى السفر والتنقل من مكان إلى آخر . -جـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السؤال الثانى : الحدیث الشریف  
 :" عذبت امرأة فى ھرة حبستھا ، -صلى اللھ علیھ وسلم  –) قال رسول اللھ  1( 

 حتى ماتت فدخلت فیھا النار . ال ھى ...............من خشاش األرض ".
 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
 ترابھا ). –نباتاتھا  – حشراتھا المقصود بـ " خشاش األرض " : ( – 1
باإلنسان  –بالحیوان فقط  –اإلسالم یحض على الرحمة : ( باإلنسان فقط  – 2

 ).والحیوان 
 إالم یرشدنا الحدیث الشریف ؟ –ب 
فى الحصول على الثواب واألجر كما أن یرشدنا إلى أن الرحمة بالحیوان سبب  -جـ 

 دخول النار .. القسوة علیھ تكون سبباً فى العذاب وفى
 اكتب مكان النقط بقیة الحدیث . –ج 
أطعمتھا " عذبت امرأة فى ھرة حبستھا ، حتى ماتت فدخلت فیھا النار . ال ھى  -جـ 

 من خشاش األرض ".  وسقتھا إذ ھى حبستھا ، وال ھى تركتھا تأكل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:"من قطع سدرة فى فالة یستظل بھا  -صلى اللھ علیھ وسلم  –) قال رسول اللھ  2( 
 ابن السبیل والبھائم عبثاً وظلماً بغیر حق یكون لھ فیھا . صوب اللھ رأسھ فى النار ".

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
 ). شجرة –زھرة  –: ( بھیمة  معنى ( سدرة ) – 1
 المسكین ). –الفقیر  – المسافر المقصود بـ ( ابن السبیل ) : ( – 2

 یبین الحدیث الشریف جزاء من قطع سدرة فى فالة بغیر حق . وضح ذلك . –ب 
 صوب اللھ رأسھ فى النار .  -جـ 
 ما واجبنا نحو المرافق العامة ؟ –ج 
ة منظمة ، وأن نعمل على حمایتھا من كل عبث أو أن نحافظ علیھا نظیفة جمیل -جـ 

 تخریب .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واللھ لیتمنَّ اللھ ھذا األمر حتى :"  -صلى اللھ علیھ وسلم  –) قال رسول اللھ  3( 
موت ال یخاف إال اللھ والذئب على غنمھ ، یسیر الراكب من صنعاء إلى حضر

 ولكنكم تستعجلون ".
 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :  –أ 
تكریم اإلنسان  – انتشار الدین" واللھ لیتمنَّ اللھ ھذا األمر " تعبیر یدل على : (   – 1
 استخدام موارد األرض ). –
حضرموت ال یخاف إال اللھ " تعبیر یدل " حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى  – 2

استخالف اللھ للمؤمنین الصالحین فى  – زوال الخوف وحلول األمنعلى : ( 
 القدرة على قیادة البشریة ). –األرض 

 یوضح ). –یزید  – یكملمرادف " یتم " : (  – 3
 ). األمن –الخوف  –المقصود " باألمر " فى الحدیث  : ( الدین  – 4
 نداء ). – قسم –جاللة " واللھ " أسلوب : ( دعاء اسم ال – 5
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ضع عالمة ( صح ) أمام العبارة الصحیحة ، –ب 
 -) أمام العبارة الغیر صحیحة :  Xوعالمة (  

 ) X(    فقط .      –اللھ عیھ وسلم صلى  –ھذا الوعد للمسلمین فى عھد النبى  – 1
 صح  ) (    توحى باألمن واألمان .    جملة ال یخاف إال اللھ والذئب على غنمھ – 2
 ( صح )        آخر األنبیاء والمرسلین   –صلى اللھ علیھ وسلم  –سیدنا محمد  – 3
فیھا الحدیث  –صلى اللھ علیھ وسلم  –وضح المناسبة التى قال الرسول  -ج

 الشریف .
وقد ضربھ  –صلى اللھ علیھ وسلم  –حینما جاء أحد الصحابة یشكو لرسول اللھ  -جـ 

 المشركون حتى سال دمھ على وجھھ ، فبشره النبى بزوال الخوف وحلول األمن .
 فى الحدیث الشریف بشارة ووصیة . وضحھما . –د 

 البشارة ھى زوال الخوف وحلول األمن  -جـ 
جال ، والتحلى بالصبر الوصیة  ھى عدم االستع      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث  

) أمام العبارة الغیر   Xضع عالمة ( صح ) أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة (  -أ 
 -صحیحة :

 خلیفة بحجة أنھ سیفسد فى األرضاعترضت المالئكة على جعل اإلنسان  – 1
  صح)( 

 )  X(                                             ال ینتفع اإلنسان من الحیوانات – 2
 ( صح  )          یجوز للحاج أن یكلف حاجاً آخر لیرمى الجمار نیابة عنھ  – 3
 )  X(                                           جمیع الحیوانات نافعة لإلنسان   – 4
 )  X(                   یجوز لالبن أن یحج عن أبیھ الذى مات دون شروط – 5
 ( صح  )                                                    الجبال تسبح بحمد اللھ  – 6
 )  X(                          یجب على من لم یجد ماالً للحج أن یقترض .   – 7

 اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى : -ب 
 العاشر ) من ذى الحجة . – التاسع –الثامن  (   الوقوف بعرفة یكون فى الیوم :  – 1
 الكلب العقور )  –البقرة  –( الفأر    من الحیوانات النافعة لإلنسان :  – 2

  -أكمل مكان النقط فیما یلى :  –ج 
التى نشربھا ،  األلبان و التى نأكلھا ، .اللحوممن فوائد الحیوان لإلنسان ........ – 1

والجلود التى نصنع منھا الحقائب واألحذیة ، واألوبار واألصواف التى نصنع منھا 
 ......... ... الخالمالبس 

لعقاب فرعون وقومھ  –تعالى  –من الحشرات التى استخدمھا اللھ  – 2
 ...... القمل –الجراد ..............

 -أجب عن األسئلة اآلتیة :  –د 
 لإلنسان ؟  - تعالى –ما الحكمة من خلق اللھ  – 1

 لتعمیر األرض ، وعبادة اللھ وحده ال شریك لھ ، ولیمتحن الناس. -جـ 



" من قال سبحان اللھ وبحمده فى یوم مائة مرة حطت خطایاه وإن كانت مثل زبد  -صلى اللھ علیھ وسلم  –قال  - 
 البحر

5 

 ما المقصود بالمرافق العامة ؟ – 2
وسائل  -ن اآلخرین مثل : ھى كل ما ینتفع بھ كل الناس ، وال یختص بھ فرد دو -جـ 

 الحدائق العامة .............إلخ  –المدارس  –المواصالت 
 ماذا یحدث إذا : استمر اإلنسان فى تجریف األرض الزراعیة ؟ – 3

 یؤدى إلى نقص فى رقعة األرض الزراعیة ، ونقص محصولھا . -جـ 
 بَِم تتحقق االستطاعة فى الحج ؟ – 4

 .ل ، أن تكون الطریق مأمونة الصحة ، امتالك الما -جـ 
 اذكر مظھرین من مظاھر یسر اإلسالم فى الحج . – 5

 أن المسلم إذا أراد الحج وكان مریضاً أو كبیر السن حج عنھ غیره – 1 -جـ 
 المسلم الذى یجد مشقة فى رمى الجمار أباح اإلسالم أن ینیب عنھ غیره – 2
 جر األسعد تجنباً لالزدحام واإلیذاء أنھ لم یوجب على الحاج لمس أو تقبیل الح – 3
لم یشترط الوقوف بعرفة أن یكون الحاج قائماً فالمقصود بالوقوف الحضور  – 4

 والوجود سواء كان نائماً أم  راكباً أم  قاعداً 
 واحداً من الدروس المستفادة منھافى ضوء دراستك لغزوة مؤتة . اكتب درساً  – 6

 اللھ لینال إحدى الحسنیین ( الشھادة أو النصر ) المسلم یقاتل فى سبیل – 1 -جـ 
قیام بعض أعداء المسلمین بقتل الدعاة إلى اللھ أمر خطیر ال یصح السكوت عنھ  – 2
 تكریم المجاھدین فى سبیل اللھ . – 3
 المسلم ال یفر من المعركة ، وإنما یقاتل فى شجاعة . – 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع   

 -أكمل مكان النقط فیما یلى :  -أ 
........،  سلیمانذكر القرآن أسماء حیوانات وحشرات كثیرة منھا ھدھد .......... – 1

 ....یونس..... وحوت 
 ة الصحیحة مما بین القوسین لما یأتى :اختر اإلجاب -ب 
 كان أول قائد للمسلمین فى معركة " مؤتة " ھو : – 1

 عبد اللھ بن رواحة ). –زید بن حارثة  –( أبو سفیان بن حرب  
 التاسعة ) من الھجرة . – الثامنة –وقعت غزوة " مؤتة " فى السنة : ( السابعة  – 2
ید بن حارثة خادماً فى بیت كان ز – 3

 عمر بن الخطاب ). –عبد اللھ بن قحافة  – خدیجة بنت خویلد(        
خالد بن  –بعد استشھاد زید بن حارثة فى مؤتة حمل الرایة ( عبد اللھ بن رواحة  – 4

 ) .جعفر بن أبى طالب  –الولید 
 ذو الحسنیین ). –ذو الجناحین  –نورین : ( ذو ال  لقب جعفر بن أبى طالب بـ  – 5
بعد استشھاد القادة الثالثة فى مؤتة تولى القیادة :  – 6

 ). خالد بن الولید –عمرو بن العاص  –( عمر بن الخطاب      
) أمام العبارة الغیر   Xضع عالمة ( صح ) أمام العبارة الصحیحة ، وعالمة (  -ج 

 -صحیحة :



" من قال سبحان اللھ وبحمده فى یوم مائة مرة حطت خطایاه وإن كانت مثل زبد  -صلى اللھ علیھ وسلم  –قال  - 
 البحر
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الحارث بن عمیر األزدى إلى  –صلى اللھ علیھ وسلم  –بعث رسول اللھ  – 1
 )  X(                                                        شرحبیل فرحب بھ وأعاده

زیدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن  –صلى اللھ علیھ وسلم  –نعى رسول اللھ  – 2
(           یأتیھ خبرھم 

 صح )
 -أجب عن األسئلة اآلتیة :  –د 
 جیشاً لغزو الروم بأرض الشام ؟ –صلى اللھ علیھ وسلم  –لماذا جھز الرسول  – 1

لتأدیب شرحبیل الذى قتل الحارث بن عمیر األزدى الذى بعثھ الرسول لدعوتھ  -جـ 
 ان الرجل الوحید الذى یُقتل وھو یحمل رسالة اإلسالم للملوك واألمراء .لإلسالم فك

 كیف تولى خالد بن الولید إمارة الجیش فى مؤتة ؟ – 2
بعد استشھاد األمراء الثالثة الذین اختارھم الرسول اتفق المسلمون على أن  -جـ 

قاتل بشجاعة یكون سیف اللھ المسلول خالد بن الولید أمیراً للجیش فأخذ الرایة و
 ومھارة .

 لزید بن حارثة  دور عظیم فى غزوة مؤتة . وضح ھذا الدور .  – 3
اختاره رسول اللھ أول األمراء الثالثة على الجیش وتقدم زید حامالً رایة   -جـ 

اإلسالم مقتحماً رماح العدو ونبالھ وسیوفھ . یقاتل ولیس أمامھ إال النصر أو الشھادة 
یقاتل ویطیح برءوس المقاتلین من الروم إلى أن استشھد فى  فى سبیل اللھ . وأخذ

 سبیل اللھ .
 لعبد اللھ بن رواحھ  دور عظیم فى غزوة مؤتة . وضح ھذا الدور .  – 4

كان ثالث األمراء الذین اختارھم الرسول ، وأخذ یجول ویصول فى غیر تردد  -جـ 
تى استشھد وھو مطمئن وال خوف ، وظل یعصف بالروح طالباً النصر أو الشھادة ح

 البال .
 على الترتیب ؟من قادة غزوة مؤتة الشھداء  – 5

 عبد اللھ بن رواحھ  –جعفر بن أبى طالب  –زید بن حارثة  -جـ 
 اذكر اسم الصحابى الملقب بسیف اللھ المسلول . – 6

 خالد بن الولید . -جـ 
 ما سبب غزوة مؤتة ؟ – 7

أرسل أحد الصحابة برسالة إلى  –ھ علیھ وسلم صلى الل –السبب : ألن الرسول  -جـ 
شرحبیل أمیر بصرى التابعة للروم یدعوه إلى اإلسالم ، فقام بتقییده بالحبال وأھانھ ثم 

 قتلھ ، فأمر النبى بتجھیز الجیش لغزو الروم وتأدیب شرحبیل .
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